
Ledenwerving en -behoud

Stap voor stap 
van Tenniskids@school 
naar meer jeugdleden 



Meer jeugdleden op de vereniging? 
Het kan met Tenniskids@school ! 
Meer kinderen laten tennissen, dat is onze ambitie. KNLTB Tenniskids@school is een zeer 
goed middel om jongere jeugd te bereiken in hun eigen omgeving, namelijk op school. 
Naast kennismaking met de tennissport, biedt Tenniskids@school ook alle mogelijkheden 
om leden te werven. Om te zorgen dat kinderen uiteindelijk ook daadwerkelijk doorstromen 
naar de vereniging en lid worden is er vaak meer nodig dan alleen de organisatie van 
een aantal tennislessen in de gymles. Om uiteindelijk tot succesvolle ledenwerving te 
komen is het essentieel om een aaneengesloten traject met een goede opvolging van 
tennisactiviteiten te organiseren. 

In dit stappenplan vind je per stap hoe je Tenniskids@school kan inzetten om uiteindelijk 
nieuwe jeugdleden te verwelkomen op de vereniging. 

Succes!

 Contact opnemen met1  de school of gemeente
Bedenk vooraf goed hoe je het Tenniskids@school traject gaat 
aanpakken en neem tijdig persoonlijk contact op met (de do-
cent van) de school. In sommige gevallen is er binnen de ge-
meente een coördinator voor alle schoolsportactiviteiten, klop 
daar dan aan. Plan vervolgens de reeks van tennisactiviteiten in 
met de school en de tennisleraar. Houd hierbij rekening dat de 
activiteiten aansluiten op het huidige aanbod op de vereniging. 

Tips  • Persoonlijke ondersteuning vanuit de KNLTB
De KNLTB heeft diverse voorbeelddocumenten, stappen-
plannen en tips beschikbaar voor het opstarten van een 
Tenniskids@school traject. Neem hiervoor contact op met 
uitleen@knltb.nl of met de Accountmanager van de KNLTB.

  • Maak een planning
Om het Tenniskids@school traject succesvol te laten ver-
lopen is het maken van een planning essentieel. Maak 
na akkoord van de school afspraken over de planning 
en stem deze af met de tennisleraar. Plan de activitei-
ten zo in dat ze aansluiten op het huidige aanbod van de  
vereniging.



Best Practice - S.V. PVDV

Jeugd weet Utrechtse 
S.V. PVDV weer te vin-
den door Tenniskids@
school 

S.V. PVDV uit Utrecht verhuisde 
een aantal jaar geleden naar een 
nieuw sportpark, een gloednieuwe 
en zeer moderne tennisaccommo-
datie. Aangezien PVDV gevestigd 
is in Leidsche Rijn, de grootste Vi-
nex-locatie van Nederland, bete-
kende dit een groot potentieel aan 
nieuwe leden. Waar PVDV voorheen 
vooral een gezelligheidsvereniging 
was voor volwassen leden, bood de 
nieuwe situatie met name kansen 
om de band met de jeugd te verster-
ken en nieuwe jeugdleden te trek-
ken. De vereniging besloot plannen 
te maken om dat proces te stimule-
ren.

Lees hier hoe de inzet van Tenniskids
@school heeft geholpen om nieuwe 
jeugdleden aan te trekken:
www.centrecourt.nl/best-practices/
sv-pvdv

 Materialen 2  bestellen
Bij de KNLTB heb je de mogelijkheid om Tenniskids@school 
materialen aan te schaffen of te huren. Het pakket bestaat uit 
16 minirackets, 24 rode (stage 3) ballen, pylonen, diploma’s 
en eventueel mininetjes. Dit pakket is te koop voor een aan-
trekkelijke prijs en te huur via www.knltb-uitleen.nl.
Naast de tennismaterialen vind je op de website 
www.centrecourt.nl ook een opzet voor een flyer en een 
brief en kun je gebruik maken van filmpjes.

 Workshop op school  3  voor docenten
Voor de vakgroep bewegingsonderwijs en sportuitvoer-
ders in de gemeente is het interessant om een workshop 
te volgen over Tenniskids@school. De KNLTB of de eigen 
clubtrainer kan hier invulling aan geven. Door deze work-
shop zijn docenten en sportuitvoerders zelf beter in staat 
om het programma te ondersteunen en uit te voeren. 

Tip   • Studie-uren
   Veel scholen staan er voor open om studie-uren te  
   besteden aan de workshop voor docenten, speel hier 
   op in. 



 Betrekken 4  van de ouders 
In het Tenniskids@school traject is het ontzettend belangrijk om de ouders te betrekken in 
de tennisactiviteiten van de kinderen. Ook vinden ouders het zelf natuurlijk leuk om op de 
hoogte gesteld te worden van wat hun kinderen leren en meemaken. Het informeren van de 
ouders kan door een brief mee te geven aan de kinderen, via de App Klasbord, middels een 
digitale nieuwsbrief, door het inzetten van Facebook of door de ouders zelf aan te spreken 
op het schoolplein na de les. Ook de lokale media zijn een goede manier om de ouders te 
informeren. 

 Tennislessen tijdens de gymlessen 5  door tennisleraar
Op school worden tijdens de gymles meerdere, minstens 2, tennislessen gegeven door de 
clubtrainer. Het gaat erom dat de trainer voornamelijk zorgt dat deze les een feestje is en 
kinderen enthousiast worden gemaakt. Hierbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinde-
ren tegelijkertijd kunnen spelen. De voorbeeldlessen van de KNLTB zijn een goede leidraad 
hiervoor. Ook extra impulsen, zoals het laten zien van een tennisfilmpje kunnen daar aan 
bijdragen. Om de drempel te verlagen naar de vereniging is het belangrijk om de laatste les 
tijdens schooltijd op de tennisvereniging te geven door dezelfde clubtrainer. 

Tip   • Filmpjes 
   Gebruik de tennisfilmpjes met o.a. Kiki Bertens om kinderen enthousiast te maken over 
   tennis. Dit filmpje is te vinden op www.centrecourt.nl/stappenplanschooltennis.



6  Follow up 

Om te zorgen dat kinderen ook echt lid gaan worden 
van de tennisvereniging is de follow up erg belangrijk. 
Het vervolg op de club is hét moment om de kinderen 
en de ouders definitief te overtuigen om lid te worden. 
Zorg dat dit altijd aansluitend plaatsvindt. Maak 
hierbij gebruik van diploma’s, vervolgactiviteiten zoals 
naschoolse tennislessen op school en aanbiedingen die 
niet geweigerd kunnen worden. 

Tip   • Proeflidmaatschap
   Bied een proeflidmaatschap aan tegen geredu- 
   ceerd tarief. Geef de nieuwe leden een warm wel- 
   kom met een welkomstgeschenk. 

Overweeg meteen de mogelijkheid om per maand 
te betalen. Laat de nieuwe kinderen ook deelne-
men aan trainingen en de World Tour.  Ook is het 
organiseren van een tennisfeest of -kamp een 
mooi middel om nieuwe leden te werven. Zie ook 
het goede voorbeeld van TC IJsbaanpad: 
https://centrecourt.nl/best-practices/ijsbaanpad

Beste practice - 
gemeente Teylingen

Ledenaantallen clubs 
gemeente Teylingen 
groeien door aanbod 
Tenniskids@school

De tennissport in de gemeente Tey-
lingen zat een aantal jaren geleden 
bij de jeugd niet bepaald in de lift.  
De tennisverenigingen STV, TV Over-
bos, Tennispark Oosthout en SVV uit 
Voorhout besloten daarom samen 
dit probleem aan te pakken. Zij ge-
bruikten Tenniskids@school om de 
populariteit van tennis een boost te 
geven. Dankzij deze samenwerking 
groeit bij alle verenigingen het leden-
aantal weer.

Lees hier meer over de aanpak: 
www.centrecourt.nl/best-practices/
teylingen
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Meer informatie:
Lees meer over ledenwerving door Tenniskids@school op
www.centrecourt.nl/stappenplanschooltennis

Bekijk de uitgebreide stappenplannen voor ledenwerving en ledenbehoud via 
www.centrecourt.nl/stappenplannen

Voor een overzicht van alle best practices bekijk
www.centrecourt.nl/bestpractices

Tenniskids@school materialen huren of kopen kan via
www.knltb-uitleen.nl 

Maak een afspraak met de Accountmanager
http://www.centrecourt.nl/accountmanagers 


